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Remissvar avseende en ny regional planering- ökad samordning
och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59)
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer
där företag utvecklas. Myndigheten har uppdrag som specifikt syftar till att stärka
sambanden mellan fysisk samhällsplanering, näringslivsutveckling och regional
hållbar tillväxt. Tillväxtverket har genom utsedd expert deltagit i arbetet med
betänkandet. Remissvaret är skrivet med utgångspunkt från detta.
Tillväxtverkets synpunkter
Sammanfattningsvis ställer sig Tillväxtverket bakom bostadsplaneringskommitténs
förslag om en lagfäst regional fysisk planering och ett regionalt fysiskt program med
föreslagna förändringar i berörda förordningar. Tillväxtverket vill särskilt understryka
behovet av en regional samhällsplanering i förhållande till näringslivets utveckling.
Näringslivets behov av en förbättrad bostadsförsörjning som erbjuder attraktiva
livsmiljöer är en central tillväxtfaktor. Tillväxtverket har därför de senaste åren arbetat
för en tillväxtskapande samhällsplanering och vill fortsättningsvis utveckla den
samordningsrollen i syfte att stödja kommuner och regioner i deras planeringsarbete
för att främja en hållbar näringslivsutveckling och bostadsförsörjning.
Tillväxtverket ser positivt på förslaget om ett nationellt forum för fysisk planering och
bostadsförsörjning som kan samordnas med Forum för regional tillväxt och
attraktionskraft. Tillväxtverket är även enig i kommitténs analys och beskrivna
problembild beträffande behovet av en tydlig stat som underlättar för den kommunala
och regionala planeringen. Tillväxtverket lämnar förslag på en alternativ lösning när
det gäller kommittéens föreslagna nationella strategi.

Statens och kommunernas roll- Nationell strategi (Kap 7.1)
Bostadsplaneringskommittén konstaterar att det saknas en koppling mellan olika
sektorers planeringssystem och att det leder till bristande effektivitet i planeringen och
sämre avvägningar mellan nationella mål. Tillväxtverket är enig med kommittén i
denna slutsats. Sverige behöver en fysisk planering på regional nivå, men staten måste
i högre grad än vad som kan uppnås genom kommitténs förslag kunna stödja
kommuner och de regionalt utvecklingssanvariga i arbetet med att göra hållbara
avvägningar. Bra planeringsunderlag, fungerande dialogprocesser och
sektorsövergripande samverkan kommunalt, regionalt och nationellt är avgörande för
en ändamålsenlig planering. Precis som kommittén påpekar är inte bostadsförsörjning
en enskild fråga utan avhängigt samordning kring bland annat transportinfrastruktur,
näringslivsutveckling, regionala tillväxtfrågor och kollektivtrafik. Däri ligger också
utmaningen att samordna ett komplext planeringsystem med sektoriserade
myndigheter.
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Föreslaget om att införa ytterligare en nationell strategi kommer inte per automatik att
leda till den förutsägbarhet, tydlighet och samordning som kommittén eftersträvar.
Om en nationell strategi för fysisk planering och bostadsförsörjning ska tas fram,
anser Tillväxtverket att den bör utgå från redan befintliga strategier. Den regionala
tillväxtpolitiken bedrivs sektorsövergripande och dess strategi, ”Nationell strategi för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020” har en sektorsövergripande
utgångspunkt. Strategin är redan idag avsedd som ett verktyg för flernivåsamverkan
där den fysiska dimensionen ingår genom kravet på samband mellan lokala och
regionala planer (förordning 2007:713). Tillväxtverket anser därför att strategin med
fördel kan kompletteras med en fysisk dimension för att fånga in och tydliggöra
statens viljeyttringar och därmed bli ett än starkare verktyg för flernivåsamverkan
lokalt, regionalt och nationellt.

Övriga synpunkter
Tillväxtverket anser att Bostadsplaneringskommittén utifrån sitt uppdrag gjort ett
gediget och bra arbete som belyst utmaningarna och vars analyser synliggör behovet
av en regional planering.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunilla Nordlöf. I handläggningen
har avdelningschefer Anna Bünger och Lars Wikström, enhetschef Åsa Bjelkeby, Isaac
Karlsson, Carolina Schönbeck, Sigrid Hedin, Helena Lindahl, Lina Holmgren och
Maria Engström medverkat. Den sista som föredragande.
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